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 بشأن /ECAU/DASSEMBLY(XVII)372.ر المؤتمر تقرير مرحمي عن تنفيذ مقر 

 تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي
 

 أواًل: مقدمة:

دة في بحث المؤتمر، خالل الدورة العادية السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد المنعق .1
ر وأحاط عممًا بتقري، 2011يوليو  1يونيو و  30مالبو، غينيا االستوائية يومي 

 ASSEMBLY/AU/DEC.341(XVI)عن تنفيذ مقرر المؤتمر  المفوضية المرحمي
بشأن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي )المفوضية( إلى سمطة االتحاد األفريقي 

نعقدة في أديس المعتمد خالل دورتو العادية السادسة عشرة المو )سمطة االتحاد( 
التقرير إمعان النظر في  وبعد. 2011يناير  31و  30يومي  أبابا، إثيوبيا،

الذي ينص،  ASSEMBLY/AU/DEC.372(XVII) المقرر   ، اعتمد المؤتمر  المرحمي
 من بين جممة أمور أخرى، عمى ما يمي:

يحيط عممًا بتقرير المفوضية المرحمي عن تنفيذ مقرر المؤتمر "
ASSEMBLY/AU/DEC.341 (XVI)  بشأن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي

التحاد األفريقي والمعتمد خالل الدورة العادية السادسة عشرة إلى سمطة ا
 ؛2011يناير  31لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في 

يقرر إرجاء بحث هذا البند إلى الدورة العادية المقبمة لممؤتمر في يناير 
2012". 
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الذي قام بو  تبادل اآلراء حول العمل المكثفبعد تم اتخاذ القرار بإرجاء المسألة  .2
( 11القانونية  األحد عشرة ) ن نحو استكمال الصكوكو ن الحكوميو الخبراء القانوني

حقيقة أن معظم التغييرات واستنادًا إلى ذات صمة بالعممية؛ تم تحديدىا بأنيا التي 
أن تمر مصكوك ينبغي لجوىرية ولكن مع ذلك لم تكن أو التعديالت في الصكوك 

ىناك حاجة إلى وأخيرًا،  ،اء واالنضمام إليياالدول األعض تصديق من قبلالبعممية 
ضمام مطولة عممية تصديق واناشتراط مغزى  أي ما إذا كان يحوياتخاذ قرار بشأن 

النظام  عمى ر معظم التغييرات المقترحةتؤث، لتأكيدة. وباجوىريلتعديالت لم تكن 
 ديق أو االنضمام.األساسي لممفوضية الذي أمكن تعديمو دون الحاجة إلى التص

المؤتمر بالتقدم المحرز نحو تحويل مفوضية االتحاد فادة أريد من التقرير الحالي إ .3
األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي منذ اعتماد المقرر، 

ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII) المعروف أيضًا باستنتاجات سرت، خالل ،
يوليو  3إلى  1ليبيا في الفترة من الدورة العادية الثالثة عشرة المنعقدة في سرت، 

2009. 

تنفيذًا لذلك المقرر، أعدت المفوضية أحد عشر مشروعًا لمصكوك القانونية بشأن  .4
قائمة مشروع ترد تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي )

 (. وبالتالي، عقدت المفوضية اجتماعات عديدة1الصكوك القانونية مرفقة كممحق 
 ع الصكوك القانونية.ير المخبراء الحكوميين لبحث مش

انعقد اجتماع الخبراء الحكوميين األول حول تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى  .5
. 2010أبريل  15إلى  11من في الفترة سمطة االتحاد األفريقي في طرابمس، ليبيا، 

كول المتعمق مشروع البروتو وىو فقط،  ال صك واحدواستكم ببحث االجتماعقام 
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لقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي بشأن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي اتعديالت ب
 إلى سمطة االتحاد األفريقي.

إلى  17انعقد اجتماع الخبراء الحكوميين الثاني في أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من  .6
مشروع وىو فقط،  ال صك واحدواستكم ببحث االجتماعقام . 2010مايو  21

 النظام األساسي لسمطة االتحاد األفريقي.

 22انعقد االجتماع الثالث لمخبراء الحكوميين في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من  .7
ع الصكوك القانونية التسعة ير ا. بحث االجتماع مش2010ديسمبر  3نوفمبر إلى 

 ( منيا.7المتبقية واستكمل سبعة )

 14الحكوميين في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من  لمخبراءرابع انعقد االجتماع ال .8
ن . بحث االجتماع مشروعي الصكين القانونيين المتبقيي2011مارس  22إلى 

البروتوكول المتعمق بالنظام األساسي  وتحديدًا مشروع البروتوكول الخاص بتعديل
القانون المتعمق ب بروتوكولاللممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان ومشروع 

 بروتوكولالالبرلمان األفريقي، وكذلك مشروع بشأن التأسيسي لالتحاد األفريقي 
صندوق النقد األفريقي بموجب مقرر المجمس التنفيذي ب المتعمق

EX.CL/DEC.643(XVIII)  دورة العادية الثامنة عشرة، المنعقدة الصادر خالل ال
 .2011يناير  28إلى  24في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 

الصكين القانونيين المتعمقين بالمحكمة األفريقية  ييجدر بالمالحظة أن مشروع .9
لعممية استعراضية أخرى جارية وفقًا لمقرر المؤتمر  انوالبرلمان األفريقي خاضع

ASSEMBLY/AU/DEC.213(XII)  الوالية القضائية  إبشأن إساءة استخدام مبد
محاكمة من دراسة آثار تمكين المحكمة بمفوضية الوالذي ينص عمى قيام العالمية 
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، ومقرر بوجرائم حر  اإلنسانيةالجرائم الدولية مثل اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد 
بشأن البروتوكول المتعمق بالبرلمان   ASSEMBLY/AU/DEC.223(XII)المؤتمر 

وتوكول بدء العممية االستعراضية لمبر بالمفوضية قتضي أن تقوم الذي ياألفريقي و 
المتعمق بالبرلمان األفريقي. انعقد االجتماع الخامس لمخبراء الحكوميين لتحويل 
مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي بمقر االتحاد في أديس أبابا، 

 الموادد اواعتم ببحث االجتماعقام . 2011مايو  18إلى  9إثيوبيا، في الفترة من 
النظام األساسي المتعمق بالبروتوكول  توكول الخاص بتعديلمتبقية لمشروع البرو ال

لممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان؛ ومشروع البروتوكول المتعمق بالقانون 
المؤتمر  يقي، ولكن في إطار مقرريالبرلمان األفر  لتأسيسي لالتحاد األفريقي بشأنا

ASSEMBLY/AU/DEC.213(XII)  وASSEMBLY/AU/DEC.223(XII) ،
عمى التوالي. تم اعتماد ىذين المقررين خالل الدورة العادية الثانية عشرة لممؤتمر 

 .2009فبراير  3إلى  1المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 

بالمحكمة األفريقية  روتوكولين المتعمقينلبالخاص باانعقد اجتماع المتابعة  .10
 2011نوفمبر  11إلى  30فترة من والبرلمان األفريقي في أديس أبابا في ال

مذين سيتم تقديميما إلى اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين لاكمل الصكين واست
وبالتالي إلى أجيزة السياسة من خالل لجنة الممثمين  ،2012 في فبراير/مارس

 الدائمين.

( ىي في 11)األحد عشر التعديالت التي أجريت عمى الصكوك القانونية تعتبر  .11
جوىر ىذه في الواقع عمى تغيير في  ينطو وال ت من الناحية الشكميةعظميا م

ع اريحكميا مشختمف أجيزة وىيئات االتحاد التي تالصكوك. وبالطبع، فإن م
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عمى ىياكميا وسمطاتيا ووظائفيا بدرجة كبيرة الصكوك القانونية المعدلة حافظت 
يخص القواعد التي تحكم األصمية. عالوة عمى ذلك، ليس ىناك تغير مبدئي فيما 

 عمل أجيزة االتحاد وكذلك العالقات فيما بينيا.

مفوضية تخول ومع ذلك، فإن التعديالت التي أجريت عمى النظام األساسي لم .12
العابرة السمم واألمن، والجريمة فيما يخص اختصاص" والسيما "نطاق  السمطة
ع، والمفاوضات الدولية، لدفاتنسيق السياسات الخارجية وسياسة او الوطنية،  لمحدود
ة، والتعاون االجتماعي واالقتصادي في القارة. تم توسيع وظائف السمطة والصح

بنطاق االختصاص متصمة مقارنة بوظائف المفوضية لتشمل مجاالت إضافية 
ىناك إال أن ، ووظائفيا المذكور أعاله. وعمى الرغم من توسيع اختصاص السمطة

ىذه الوظائف، ستكون ليا  ىذا ال يعني أنيا، بممارستيا ، ألنقميالً  اً جوىري اً ير يتغ
تابعية السمطة فيما يخص الدول  إر من المفوضية الحالية عمى أساس مبدسمطة أكب

تطمب كثير من التعديالت ياألعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية. وقد ال 
 في القانون التأسيسي. تالمتعمقة بالمفوضية إجراء تعديال

 : االستنتاجات/التوصيات:ثانياً 

ع الوثائق القانونية بشأن تحويل مفوضية ير اأدت المفوضية مسؤوليتيا بإعداد مش .13
االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي عمى النحو الذي طمبو المؤتمر في 

المعتمد خالل الدورة العادية الثالثة   ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII)مقرره 
وبعقد  2009يوليو  3إلى  1الفترة من  في سرت، ليبيا فيعشرة المنعقدة 

الخبراء القانونيون الحكوميون ضطمع مخبراء القانونيين الحكوميين. ألاجتماعات 
 حد عشر.ألستكمال بحث الصكوك القانونية االتيم اليو مسؤ بأيضًا 
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المعتمد  ASSEMBLY/AU/DEC.372(XVII)بموجب مقرره المؤتمر، قرر  .14
 30العادية السابعة عشرة المنعقدة في مالبو، غينيا االستوائية، يومي خالل الدورة 

لى ، إرجاء بحث بند تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إ2011يوليو  1يونيو و 
 ورة العادية الحالية لممؤتمر.سمطة االتحاد األفريقي إلى الد

أن طريق يتخذ المؤتمر مقررًا نيائيًا ويقدم توجييًا بش توصي المفوضية بأن .15
بخصوص عممية تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد المضي قدمًا 

 األفريقي.

مع ذلك، ستستمر عممية تعديل البروتوكوالت المتعمقة بالمحكمة األفريقية لمعدل  .16
 ؤتمر المنفصمينالم والبرلمان األفريقي وفقًا لمقرريوحقوق اإلنسان والشعوب 

 بشأنيما.

- 
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بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى المتعمقة مشروع الصكوك القانونية  :1الممحق 
 سمطة االتحاد األفريقي

 مشروع النظام األساسي لسمطة االتحاد األفريقي؛ .1

مشروع البروتوكول اإلضافي المتعمق بتعديل القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي بشأن  .2
 تحاد األفريقي؛تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة اال

 مشروع قواعد اإلجراءات المعدلة لمؤتمر االتحاد األفريقي؛ .3

 مشروع قواعد اإلجراءات المعدلة لممجمس التنفيذي؛ .4

 مشروع قواعد اإلجراءات المعدلة لمجنة الممثمين الدائمين؛ .5

بتعديل البروتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن خاص مشروع البروتوكول ال .6
 األفريقي؛ في االتحاد

 بروتوكول بنك االستثمار األفريقي؛ شروع البروتوكول المتعمق بتعديلم .7

مشروع النظام األساسي المعدل لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد  .8
 األفريقي؛

 المشروع المعدل لمنظام األساسي لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي؛ .9

ديالت بروتوكول النظام األساسي لممحكمة مشروع البروتوكول المتعمق بتع .10
 األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان؛

مشروع بروتوكول القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المتعمق بالبرلمان  .11
 األفريقي.
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: تقارير اجتماعات تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد 2الممحق 
 األفريقي

حول الصكوك القانونية بشأن تحويل اء الحكوميين تقرير االجتماع األول لمخبر   .1
 11مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي، طرابمس، ليبيا، من 

 .2010أبريل  15إلى 

تقرير االجتماع الثاني لمخبراء الحكوميين حول الصكوك القانونية بشأن تحويل   .2
 17قي، أديس أبابا، إثيوبيا، مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفري

 .2010مايو  21إلى 

تقرير االجتماع الثالث لمخبراء الحكوميين حول الصكوك القانوية بشأن تحويل   .3
 22مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا، 

 .2010ديسمبر  3نوفمبر إلى 

حويل يين حول الصكوك القانونية بشأن تتقرير االجتماع الرابع لمخبراء الحكوم  .4
-14إلى سمطة االتحاد األفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا،  مفوضية االتحاد األفريقي

 .2011مارس  22

الصكوك القانونية بشأن حول تقرير االجتماع الخامس لمخبراء الحكوميين   .5
ابا، تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي، أديس أب

 .2011مايو  17-9إثيوبيا، 

تقرير اجتماع الخبراء الحكوميين حول البروتوكوالت المتعمقة بالمحكمة األفريقية   .6
 لمعدل وحقوق اإلنسان والبرلمان األفريقي.



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2012

Progress Report  on the

Implementation of Assembly Decision,

Au/Dec.372(XVII) on the

transformation of the African Union

commission into the African Union authority

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4682

Downloaded from African Union Common Repository


